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פרוטוקול מישיבת ועדה ענפית הדרים  6/15שהתקיימה ב 21/9/15 -
נוכחים  :אריה שרייבר ,חי בנימיני ,קובי רייך ,צביקה שפירר ,אבי לב ,שוקי קנוניץ',
יעקב מורדיש ,רמי הסל ,רמי סיגל ,מאיר פיינצק ,בעז גלעדי ,משה סרפרז,
רפי צורי ,אריה מלך ,ענבר גרינשטיין -דקר ,אורי קנמון.
חסרים  :מנחם עפרוני ,אורי ניצן ,איילת שאווער ,אמנון גרציאני ,קובי נגר ,טל עמית.
נוספים  :צבי אלון ,רוני נקר ,גיא בינשטוק ,עו"ד שמוליק קסוטו ,עו"ד שרון סחאי,
דורון טימר.
על סדר היום
 .1אישור פרוטוקול  5/15מ .18/8/15 -
 .2עדכון מצב ה"אורי" בספרד והיחסים עם מינהל המחקר החקלאי.
 .3תמיכה בפומלית ליפן.
 .4שידרוג מערכת המיפוי של ענף ההדרים.
 .1אישור פרוטוקול  5/15מ 18/2/15 -
הפרוטוקול אושר ללא הערות.
 .2עדכון מצב ה"אורי" בספרד והיחסים עם מינהל המחקר החקלאי
עו"ד קסוטו  -במסגרת ההסכם שערכנו עם הספרדים הקמנו גוף שנקרא  TEOשתפקידו
פיקוח על ההסכם עם הספרדים כך שתנאיו ישמרו .לגוף זה יש נציגות של הספרדים
וישראלים שיו"ר הגוף הוא מנכ"ל המועצה ,כך תהיה זכות וטו לישראלים על כל ההחלטות
המתקבלות בו.
המחלוקת עם קידום/וולקני סובבת סביב המבנה של ה  .TEO -אין בהסכם הקיים שום
פגיעה בזכויות של וולקני ובוודאי שלא בענייני כספים.
במגעים עם וולקני הסכמנו שלא להשתמש בזכויות על הזן ללא תיאום עם וולקני.
לצערי ,לא הצלחנו להגיע להסכמה.
פניתי אישית לשר החקלאות בבקשה להתערבות כך שאת המאבק בין המועצה לוולקני ננהל
"בבית" ולא דרך "הספרדים" אשר נהנים ממנו.
הצלחתי להגיע לעוזר השר ,תוך הבטחה להתערבות השר בנושא וכן שעד להתערבותו לא
תעשה שום פעולה חד צדדית ע"י המינהל.
צבי ואני נסענו להיפגש בספרד עם מנהל  AMCכדי לנסות להניא אותם מלחתום על הסכם
אחר מזה שנחתם עימנו .מנהל  ,AMCאלוורו ,אמר לנו שלא יחתום על הסכם עם המינהל
עד לקיום דיון עם השר .לפני יומיים )יום ה' האחרון  (17/9/15צבי קיבל מכתב מראש
המינהל קפולניק שבו נאמר "לפי ההסכם החדש שחתמנו עם הספרדים ,נתנו למועצה זכויות
בתנאים מסוימים".
נדהמנו מכך .אלוורו אמר שאין הסכם מחייב ,וכנגד קפולניק שטוען שיש כבר הסכם חדש
מאחורי גבה של המועצה.
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הנזק הוא גדול במצב זה ,כאשר אני מניח שחלק מהתנאים שמגינים על הפרדסנים
הישראליים ירדו בהסכם החדש.
צריך להחליט האם פונים למאבק משפטי .במקביל איני מבין מדוע קולם של הפרדסנים אינו
נשמע כלל.
צבי אלון  -הוליכו אותנו שולל בכל התקופה האחרונה .ישבתי עם מועלם מ"קידום" על
ה"דרמה" ב  TEO -והוא טען שצריך לשנות את ההסכם הקיים.
טל עמית הכין מסמכים על כל העלילה שהעלילו עליו לפי הטענות המופרכות של "קידום"
כהכנה לבוררות של מנכ"ל משרד החקלאות.
אני ביקשתי ממועלם את השינויים שהוא מבקש להכניס להסכם .עד היום לא חזר אליי.
כשיצרנו את ההסכם רצינו להבטיח הגנה מקסימלית כנגד פגיעה במגדלים הישראלים וכך
יצרנו את ה  TEO -שיש בו פיקוח עם סמכויות לישראלים.
הנטל הכלכלי בפיקוח על ההסכם מוטל על הספרדים כאשר ל  AMC -נתח לא מבוטל
מההכנסות .אלוורו הציע שאחד מנציגיו ב  TEO -יהיה יו"ר הגוף ולא נציג מישראל.
בשיחה עם קפולניק אמר לי שניתן להסתפק בוטו לייט ב . TEO -
הבהרתי לו שלא ייתכן שספרד ,שהיא יצרנית ויצואנית ענקית בעולם ,בחצי הכדור הצפוני,
תהיה בעלת כוח גדולה בזן ישראלי ואילו הפרדסנים בישראל יהיו בעמדת חולשה.
גיא בינשטוק  -הבעיה היחידה היא בישראל ולא בספרד .ואנחנו בענף בעמדת חולשה מול
הספרדים השאלה כיצד ניתן לעזור כשכבר הסכמנו לבוררות של מנכ"ל משרד החקלאות.
אריה שרייבר  -נשאלות מספר שאלות :
 .1האם קיימת אופציה משפטית ריאלית ?
 .2נגד מי נלחמים ?
 .3מה רוצים להשיג ?
 .4מה יביא מאבק תקשורתי  -ציבורי ?
 .5מה יהיה המנדט בשלב הבוררות ?
 .6האם הדיון בבוררות יהיה עם עורכי הדין ?
עו"ד קסוטו  -נשאלת השאלה מה קורה בשטח עד להכרעה בענייננו.
צבי אלון  -ניסינו בכל כוחנו לפתור את הבעיות בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות.
אני מקווה שהדברים יסתדרו.
קובי רייך  -למעשה ויתרנו על כסף בהסכם ,אך המצב הנוכחי פוגע לנו בפרנסה ,בהשקעות
אדירות ,ועלול למוטט אותנו.
ענבר דקר  -צריך לבקש לראות את ההסכם החדש שקפולניק אמר שחתם עם הספרדים.
אריה מלך  -איננו יכולים לשבת ולשתוק .העניין אינו בין מנכ"ל המועצה ובין ראש המינהל.
צריך לכנס את הפרדסנים כי המצב נהיה גרוע מיום ליום ויש לשנות כיוון.
אריה שרייבר  -האופציה המשפטית פחות מועדפת .אנו נערוך דיון במסגרת ארגון מגדלי
ההדרים.
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 .3תמיכה ביצוא פומלית ליפן
אריה שרייבר  -הועדה הענפית הטילה על ועדת תקציב לדון בנושא תמיכה ביצוא פומלית
ליפן .הועדה דנה והחליטה על שתי אלטרנטיבות המובאות לישיבה לדיון :
א .תמיכה של  125,000ש"ח.
ב .תמיכה של  250,000ש"ח תוך השתתפות של כל הגורמים המעורבים ,היצואן ,בית האריזה,
המגדל והמועצה.
חי בנימיני  -דיברתי עם הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם המגדלים הגדולים )צרפתי ,אלפסי,
עזרא( שהודיעו שאין להם עניין להשתתף .פניתי ל"גת" שגם הם הודיעו אותו דבר.
בדעתי להוציא מכתב לכל מגדלי הפומלית להשתתפות במשימה.
אורי קנמון  -לא נוחה לי הפניה בסגנון "שנור" .מתאים לי יותר לדון בתמיכה קבועה
ומסודרת.
רפי צורי  -כיצד נדרש הענף לתמוך במקום שהמגדלים הגדולים הרלוונטים מסרבים
להשתתף.
אריה שרייבר  -נושא הפומלית הוא קטן ביחס להמשך קיומו של השוק ביפן ובקוריאה.
אנו תומכים למעשה בהמשך קיומו של השוק החשוב ביפן ובקוריאה.
חי בנימיני  -אני רוצה להציג את עמדת המתנגדים שאינם נוכחים בישיבה .טוענים שאין
מקום לסיבסוד בין זנים .באותה מידה שלא תמכו באשכולית אדומה אין מקום
לתמוך בפומלית.
אם תהיה היענות של מגדלים למכתב שאוציא הסכום יגרע מהסכום שענף
יעמיד לטובת התמיכה בפומלית ליפן.
אריה  -מעלה להצבעה החלטה לתמוך בשוק ליפן מתוך תקציב הקד"מ.
א 125,000 .ש"ח.
ב 250,000 .ש"ח.
הצבעה  :א 125,000 .ש"ח תמיכה  -תמכו .3
ב 250,000 .ש"ח תמיכה  -תמכו .10
החלטה  :הענף יתמוך ביצוא ליפן ב  ₪ 250,000 -לפי הכללים המצ"ב.
 .4שידרוג מיפוי להדברת זבוב
דורון טימר  -מציג את חשיבות עדכון המערכת למיפוי ממוחשב :
א .הטכנולוגיה שהשתנתה .
ב .תלות בשני ספקים במקום באחד.
ג .כיום עובדים עם מסופונים אלפא  -נומרים מלפני  10שנים ולא עם פלאפון כמקובל
היום.
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ד .נדרשים לשלם  $ 10,000חד פעמי עבור המשך השימוש במערכת הקיימת +
רישיונות לפי מספר המשתמשים )לכל שנה(.
ה .בעיות בשירות עם הספקים הנוכחיים.
ההצעה המועדפת היא של חברת "מידבא".
רמי סיגל  -צריך לנצל את השינוי לעבור למספרי זיהוי של המיפוי במשרד החקלאות,
מכיוון שבלאו הכי כל המערכות צריכות לעבור סינכרון ובכך נחסוך זאת.
אריה שרייבר  -אין כאן עלות תקציבית.
סיכום  :מאשרים עדכון המערכת למיפוי ממוחשב תוך עדכון התאמת מספרי החלקות לפי
זיהוי של משרד החקלאות.

רשם  :רוני נקר
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הכללים להעברת התמיכה ליצוא פומלית ליפן
 .1כמות הפרי המיועדת ליפן בעונת  2015/16היא  125,000תיבות.
 .2סיוע המועצה יהיה בשיעור של  2ש"ח לתיבה ליפן ועד לסכום של  250,000ש"ח סה"כ.
 .3סיוע המועצה יועבר כאשר יוכח כי המגדל זוכה בלא פחות מ $ 1.5 -
לתיבה ששווקה ליפן.
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